ECOSON s.r.o., Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SR

Vec: Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru - prieskum trhu
ECOSON, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, v rámci realizácie projektu: „Ekologické spracovanie
nekovových odpadov a biomasy“ podporovaného Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného
podnikania, zo Sektorového operačného programu Priemysel a služby, kód projektu: 11110100805, ako
obstarávateľ v zmysle § 7 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO) predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s
nízkou hodnotou podľa § 102 ZVO
výzvu na predloženie cenovej ponuky
1.

Identifikácia obstarávateľa:
Názov: ECOSON s.r.o
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Švehla
Sídlo
Obec (mesto): Nové Mesto nad Váhom
Ulica: Trenčianska
Telefón: 0903 030 093
Elektronická pošta: ecoson@ecoson.sk

IČO: 34137696

DIČ: 2020381627
PSČ: 915 01
Číslo: 17
Fax: 032 771 6135

2. Predmet zákazky : Vysokotlaký vodný čistič (tovar)
kategória podľa CVP: 42924730-5 Prístroje na čistenie stlačenou vodou
Technické parametre:
- Plynulo nastaviteľný výstupný tlak vody: od 30 do max. 180bar.
- Prietok vody: od 400 do max. 1000 l/h.
- Servo regulácia tlaku vody na striekacej pištoli.
- 3-piestové vysokotlaké čerpadlo s keramickými piestami.
- Vodou chladený 4-pólový pomalootáčkový elektromotor.
- Ručná striekacia pištoľ s vymeniteľným antikorovým a otočným pracovným nástavcom.
- Max. teplota výstupnej vody/pary: 80/155°C.
- Možnosť výmeny vysokotlakých trysiek.
- Elektrický príkon: do 8kW.
- Napájacia sústava: 400V/230V/50Hz, 3N+PE, TN-S.

- Prúdové zaťaženie napájacej sútavy: max. 10A/400V a max.16A/230V.
- Hmotnosť: do 150kg.
- Plocha pre inštaláciu zariadenia: max.2m2.
- Zastavaný priestor - pôdorys: max. 1600 x 700mm.
- Výška zariadenia: max 1,5m.
- Mobilita zariadenia - jednoduchá možnosť premiestnenia zariadenia na iné inštalačné miesto.
- Možnosť kontinuálnej i diskontinuálnej prevádzky/činnosti zariadenia.
- Jednoduchá obsluha zariadenia tj. obsluha max. 1-ou osobou.
- Automatický zásobník a dávkovač čistiaceho/dezinfekčného prostriedku o objeme min. 18 litrov.
- Automatický zásobník s dávkovačom na kvapalný zmäkčovací prípravok do vody (ochrana pred
usadzovaním vodného kameňa).
- Ohrevné médium: nafta, bionafta, vykurovací olej.
- Nádrž na ohrevné médium: min. 20 litrov.
- Horák na ohrevné médium s nízkymi emisiami.
- Spotreba vykurovacieho média pri ohreve o 50°C: max. 7kg/h.
- Integrovaný navíjací bubon na vysokotlakú hadicu.
- Dĺžka VT hadice 20m.
- Integrovaný vstupný vodný filter.
- Signalizácia/indikácia chodu stroja, výstupného tlaku vody a hladiny prevádzkových kvapalín na
ovládacom paneli zariadenia.
- Garancia záručného a pozáručného servisu.
- Pôvod zariadenia v EÚ.
Miesto plnenia zmluvy: ECOSON s.r.o., Priemyselná ulica , 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Lehota plnenia: uchádzač uvedie v ponuke lehotu v dňoch od uzavretia zmluvy, pričom musí rešpektovať
požiadavku obstarávateľa dodať tovar najneskôr do 30.11.2008.
3. Ďalšie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady:
- oprávnenie podnikať v predmete obstarávania, čo preukáže predložením dokladu o oprávnení podnikať
(originál alebo úradne overená kópia) nie starším ako 3 mesiace
- predložením popisu ( katalóg, fotka) ponúkaného tovaru, opis technických parametrov, z ktorého bude
zrejmý typ, značka a výrobca ponúkaného tovaru.
4. Spracovanie ponuky:
Celá ponuka ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom resp.
v českom jazyku. Uchádzač predloží ponuku a doklady vo dvoch originálnych vyhotoveniach.
5. Spôsob určenia ceny
Navrhovaná zmluvná cena v Sk musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov, dohodou zmluvných strán ako pevná jednotková cena pre predmet obstarávania
(tovar). V jednotkovej cene uchádzač zahrnie všetky svoje náklady spojené s dodaním tovaru do miesta
plnenia, t.j. uchádzač neuvedie osobitne cenu dopravy, ale túto zahrnie do jednotkovej ceny tovaru. Do
jednotkovej ceny môže uchádzač započítať len ekonomicky oprávnené náklady spracovania a obehu
tovaru a primeraný zisk.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) navrhovanú zmluvnú cenu
(jednotkovú cenu Sk/1 kus) uvedie v zložení:

navrhovaná zmluvná jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, zmluvná jednotková cena
vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH výslovne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena uvedená v návrhu zmluvy na dodanie tovaru musí obsahovať pevnú jednotkovú cenu platnú po
celú dobu trvania zmluvy.
Obstarávateľ vylúči tie ponuky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať takto spracovanú zmluvnú
jednotkovú cenu.
Obstarávateľ preddavky na predmet obstarávania neposkytuje.
-

6. Lehoty:
Lehota na predkladanie ponúk je do 14.11.2008 do 10:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1
7. Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:
Obstarávateľ ako kritérium na vyhodnotenie ponúk stanovuje najnižšiu jednotkovú cenu v Sk s DPH.
Ak viaceré ponuky budú mať rovnakú jednotkovú cenu, úspešná bude ponuka uchádzača, ktorý ponúkne
kratšiu dodaciu lehotu.
8. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania:
Obstarávateľ stanovuje obchodné podmienky, podľa priloženého vzoru zmluvy.

Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 11 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

Obchodné meno:
adresa:
zastúpený:
IČO:
DIČ:

ECOSON s.r.o.
Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Ing. Branislav Švehla - konateľ
34137696
2020381627

(ďalej ako „kupujúci“)
a
Obchodné meno:
adresa:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
(ďalej ako „predávajúci“)

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

2.3

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar určený v bode 2.2
tohto článku zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k uvedenému tovaru a záväzok
kupujúceho dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v rámci realizácie projektu: Ekologické
spracovanie nekovových odpadov a biomasy
kód projektu: 11110100805
Dodaný tovar je nasledovný:
Vysokotlaký vodný čistič
1 ks
Typ:
Výrobca:
Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar riadne prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

III. Kúpna cena a jej splatnosť
3.1

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške:
cena bez DPH:
Sk
DPH:
Sk
----------------------------------------------------Cena s DPH:
Sk
(slovom:....... ).

3.2

Kúpna cena je splatná na základe faktúry vystavenej predávajúcim v deň dodania tovaru
najneskôr do 90 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu
v uvedenej lehote, je predávajúci od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od
kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania až do zaplatenia kúpnej
ceny.

IV. Miesto a čas dodania
4.1

Predávajúci je povinný dodať tovar do sídla kupujúceho na svoje náklady.

4.2

Predávajúci je pri dodaní tovaru povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na tovar
vzťahujú.

4.3

Predávajúci je povinný dodať tovar podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy najneskôr do 30 dní
odo dňa uzavretia tejto zmluvy.

V. Akosť a obal tovaru
5.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa akosti uvedenej v článku II.

5.2

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zabalený spôsobom potrebným na jeho uchovanie
a ochranu.

VI. Záruka za akosť
6.1

Predávajúci preberá záväzok, že dodaný tovar bude po dobu 24 mesiacov od dátumu uvedenia
do prevádzky tovaru podľa článku IV. tejto zmluvy spôsobilý na účel určený v technickej
dokumentácií.

6.2

Záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia stroja do prevádzky.

VII. Reklamácia vád tovaru
7.1

Vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr však
do skončenia trvania záručnej doby podľa článku VI. tejto zmluvy.

7.2

Reklamáciu vád tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomne alebo osobne u zodpovedného
pracovníka predávajúceho.
VIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva

8.1

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa článku
III. tejto zmluvy.

IX. Záverečné ustanovenia
9.1
9.2

9.3
9.4

9.5
9.6
9.7

Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia
ustanoveniami obchodného zakonníka a ostatných právnych predpisov na území Slovenskej
republiky.
Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým
dohodou.
Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý
zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili,
na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov

V Novom Meste nad Váhom, ....................

Ing. Branislav Švehla
konateľ

V ..................................., .....................

9. Uzavretie zmluvy:
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, ktoré z VO nevylúčil, uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom.
Obstarávateľ písomne oznámi ostatným uchádzačom, že ich ponuka neuspela.
9.2 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom.

V Novom Meste nad Váhom, 10.10.2008

---------------------------------------Ing. Branislav Švehla
konateľ

